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Designa-se por medida velha (poesia tradicional ou poesia em redondilha) a 

poesia lírica […] existente nos cancioneiros peninsulares ao longo de todo o século 

XV e grande parte do século XVI. Em Portugal (e também em Espanha), a 

introdução do decassílabo (medida nova) faz-se de forma gradual desde a terceira 

década de Quinhentos.  

Medida Velha e Medida Nova 

Sá de Miranda introduziu a medida nova, ou seja: 
 

  o decassílabo; 

formas fixas, como o soneto. 

 



Os sonetos petrarquianos impuseram-se aos poetas quinhentistas como 
modelo a imitar.  

14 versos, distribuídos em  duas quadras e dois tercetos; 

as primeiras  quadras são trabalhadas a partir de duas rimas emparelhadas e 

interpoladas segundo o esquema abba/abba;  

os tercetos apresentam maiores possibilidades combinatórias, destacando-se 

contudo os esquemas de tipo cde/cde e cdc/dcd; 

verso longo decassilábico. 

Forma fixa: 

Do ponto de vista do conteúdo, privilegia-se a expressão lírica da experiência 
vivencial de um emissor . 

Soneto 
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TEMÁTICAS DA POESIA LÍRICA CAMONIANA 

Representação 
da amada 

Representação 
da Natureza 

por influência petrarquista, surge a imagem 
de uma mulher:  

 − angélica, um ser divino, de pele e 
 cabelos claros, elementos físicos 
 reveladores das qualidades da alma;  

− com um poder transformador da 
Natureza e do Homem;  

do contacto com outras culturas, nasce um 
novo conceito de beleza feminina, distante 
do de Petrarca (pele e cabelos escuros) 
capaz de provocar fascínio e tranquilidade 
no amador.  

espaço alegre, tranquilo, 
sereno, propício ao amor 
(locus amoenus);  

espelho da alma do poeta, 
refletindo os seus 
sentimentos;  

confidente, testemunha da 
dor provocada pela 
ausência/separação da 
amada;  

espaço onde o "eu" pode 
projetar os seus sentimentos 
negativos.  
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TEMÁTICAS DA POESIA LÍRICA CAMONIANA 

Experiência amorosa e 
reflexão sobre o amor 

 
Reflexão sobre  
a vida pessoal 

 
poeta dividido entre a fascinação do amor 

espiritual e a atração de um amor carnal, 
entre a mulher que admira e a que deseja; 

  
à luz do petrarquismo, a ausência da mulher 

amada é ocasião de purificação amorosa; no 
entanto, por vezes, essa situação origina 
sofrimento, saudade e ânsia de reencontro 
físico;  
 

o poder transformador do amor e os seus 
efeitos contraditórios.  

o poeta reflete sobre:  
 

− o Destino (que nunca lhe foi 
favorável);  
 
− os erros que cometeu;  
 
− o amor (fracassado).   
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Tema do desconcerto 
 

Tema da mudança 
 

TEMÁTICAS DA POESIA LÍRICA CAMONIANA 

reflexão sobre o desconcerto do mundo, 
ao nível social e moral. Assim, este 
resulta:  
 

− da errada distribuição dos prémios e 
dos castigos (os maus são galardoados, 
os bons severamente castigados);  
 
− dos contrastes entre a «opulência» e 
a «miséria»;  
 
− do crescente interesse dos homens 
por valores materiais.   

consciente da irreversibilidade 
do tempo, o poeta reflete 
sobre:  

 
− a renovação cíclica da Natureza;  
 
− a mudança da vida e das coisas.  
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Linguagem, estilo e estrutura da 
poesia lírica camoniana  

ESTILO 
engenhoso: redondilhas (a medida velha)  

clássico: verso decassilábico (a medida nova)  

ESTRUTURA 

redondilha menor  ou maior 
• com mote:  

vilancete  
cantiga  

• sem mote:  
esparsa  
trova ou endecha  

 
soneto 
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Linguagem, estilo e estrutura da 
poesia lírica camoniana  

ESTRUTURA 

uso de construções curtas a glosar um 
mote, com uma linguagem sóbria, mas 
engenhosa;  

o uso da linguagem ao serviço da:  
− descrição;  
− reflexão;  
− confissão;   

uso diversificado de recursos expressivos; 

uso de vocabulário e frase de influência 
latinizante.   
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